
Rinkis Buhalterinės apskaitos studijas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete! 
 

Buhalterinės apskaitos studijų programa – viena iš praktiškiausių studijų programų, 
užtikrinanti sėkmingą integraciją į darbo rinką.  

Be buhalterio negali išsiversti nei viena įmonė, įstaiga, organizacija.  
Buhalteris – vienas svarbiausių darbuotojų įmonėje.  
Šiandieninėmis kintančiomis įmonių ir įstaigų veiklos sąlygomis aktualu samdyti 

profesionalius, besidominčius naujovėmis ir turinčius platų požiūrį į apskaitą buhalterius, nes be jų 
teikiamos informacijos neįmanoma priimti teisingų valdymo sprendimų. Todėl Vilniaus kolegijos 
tikslas – parengti tiek nacionalinės, tiek tarptautinės apskaitos verslo įmonių bei viešojo sektoriaus 
analitiškai mąstančius apskaitos specialistus. Buhalterinės apskaitos studijos skirtos turintiems 
tikslą tapti profesionaliais buhalteriais, apskaitininkais, auditoriaus padėjėjais ar norintiems steigti 
buhalterinių paslaugų įmones, teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.  

,,Studijos Vilniaus kolegijoje ir įgytas 
buhalterio profesinio bakalauro diplomas reikalavo 
didelių pastangų, tačiau čia buvo karjeros kelio 
pradžia. Vertingas žinių derinys tapo pagrindu 
dirbant kolektyve ir tobulėjant profesinėje srityje. 
Dar studijų laikotarpiu sulaukėme daug praktikos 
ir darbo pasiūlymų iš įvairių verslo įmonių, 
pajutome, jog Vilniaus kolegijos parengti 
buhalteriai darbdavių vertinami tikrai palankiai. 
Lietuvoje yra universitetų kultas, tačiau tai tik 
stereotipai. Kolegijoje teorinių žinių ir praktinio 
mokymo ryšys studijų metu užtikrino trokštamą 
darbo vietą rinkoje. Laikas praleistas Ekonomikos 

fakultete prabėgo nepaprastai greitai, sakyčiau net per greitai. Čia buvo sudarytos visos sąlygos 
tobulėjimui ir saviraiškai. Iki dabar gailiuosi, jog studijų laikotarpiu nepasinaudojau galimybe 
dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų programoje“ – teigia Vilniaus kolegijos Ekonomikos 
fakulteto absolventė Julija Butkutė, kuri šiuo metu dirba buhaltere bendrovėje „Tezaurus auditas“, 
priklausančioje pasaulinio nepriklausomų audito firmų tinklo Kreston International grupei. 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas siekia, kad buhalterinės apskaitos studijų 
programa atitiktų šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Studijų procese dėmesys tarptautiniams 
apskaitos aspektams, mokymas dirbti šiuolaikinėmis kompiuterinėmis apskaitos programomis,  
sudarytos galimybės studijoms ar praktikai užsienyje užtikrina palankias karjeros galimybes. 
Studijuodamas buhalterinės apskaitos studijų programoje turėsi, galimybę sieti mokymąsi su 
realiomis verslo veiklos sąlygomis, praktinės patirties semtis Lietuvos ir tarptautinėse kompanijose. 

 
 


